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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 15. september 2020, kl. 12.30-15.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 
 
 
Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 8 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 27. august 2020 er endnu ikke klar til 
godkendelse 

2. Evt. dispensationer og merit 
Ingen sager 

3. Fagbeskrivelser Forår 2021 

1) Bacheloruddannelserne 
Bilag 3.1.a Oversigt over fagbeskrivelser til behandling 
– Bachelorfag 
Bilag 3.1.b Fagbeskrivelser BA OeconPolOek – ZIP-fil 

2) Kandidatuddannelsen 
Bilag 3.2.a Oversigt over fagbeskrivelser til behand-
ling - 2. del 
Bilag 3.2.b Fagbeskrivelser til KA Oecon – ZIP-fil 

4. Fagklynger på kandidatuddannelsen Forår 2021 
Bilag 4.1 Fag til klynger F2021 - udkast til SN 
Bilag 4.2 Rammer og opmærksomheder ved klynger på 
cand.oecon. F21 
Bilag 4.3 Notat om Udarbejdelse af fagklynger på Aarhus 
BSS 
Bilag 4.4 Tilmeldinger E20 
Bilag 4.5 Tilmeldinger F20 

5. Mulige aftaler om udveksling på Økonomi og på Politik og 
Økonomi 
Bilag 5.1 Udveksling - links og fag til mulige aftaler med øko-
nomi 
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6. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 
Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 12.30-15.00 
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Til stede: 
VIP-medlemmer: 
Professor og studienævnsformand Alexander Koch, Institut for Økonomi 
(AK) 
Professor og studieleder Rune Stubager, Institut for Statskundskab (RS) 
Professor Bo Sandemann Rasmussen, Institut for Økonomi (BSR) 
Lektor Morten Berg Jensen, Institut for Økonomi (MBJ) 
 
Studerende: 
Næstformand Esben Clausen (EC) 
Ida Gram Rye Hansen (IGRH) 
Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 
Nicolas Seidenschnur (NS) 
 
Observatører:  

Professor og studieleder Michael Svarer, Institut for Økonomi (MS) - mø-
deleder 
Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Re-
ferent 
 
Afbud:  
Sofie Veje, Uddannelsessupporter, BSS Studier (SV) 
Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 
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Referat: 
Mødet afholdtes ved hjælp af Zoom som følge af nedlukningen af de fysi-
ske faciliteter på AU i forbindelse med forhindringen af smittespredning 
af Corona-virus. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat af møde den 27. august 2020 er endnu ikke klar til godken-
delse. Dagsorden blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Ingen sager 
 

3. Fagbeskrivelser Forår 2021 
 
1) Bacheloruddannelserne 
 
Bacheloruddannelsen i Økonomi 

2. semester 

2415: Managerial Economics (Driftsøkonomi) – nyt fag 
NS udtrykte bekymring for at der kan være fokus på kvantitative metoder 
som studerende ikke har mht. dataanalyse og regression. Det skal overve-
jes om mængden er passende til 2. semester. Til det blev der svaret, at det 
er meningen, at der i faget vil blive talt overordnet om data. Der vil bl.a. 
være en del, som handler om spørgeskemaer, hvilket ikke er med i andre 
kurser. AK bemærkede, at det er vigtigt, at vi sikrer en god forventningsaf-
stemning. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

2401: Microeconomics (Mikroøkonomi) 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

2605: Statistics (Statistik) 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

4. semester 

2343: Financial Economics 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændringer i indhold 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 
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2648: Econometrics 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændring i kommentar til undervisningsform 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

2432: Game Theory and International Trade 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændringer i indhold 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

6. semester 

3015: Scientific Methods 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændringer i indhold 
- Ændringer i kommentarer til undervisningsform 
- Ændringer i litteratur 
NS bemærkede, at der er fint at al litteraturen er kommet med nu. Vedrø-
rende den bog, som er angivet, er der fejl i nogle af figurerne og heftige ar-
gumenter, der står alene uden referencer. Det blev bemærket, at kommen-
tarer vedrørende bogen vedrører undervisningsmaterialet og ikke fagbe-
skrivelsen, og hvorvidt den kan godkendes. NS er desuden bekymret for, at 
det fortsat vil være svært at holde pensum med den angivne bog. AK sva-
rede hertil, at pensum på 500 sider til 5 ECTS passer fint. RS bemærkede, 
at det også svarer til, hvad et tilsvarende fag på Statskundskab ville have af 
pensum. Til de studerendes udsagn om, at eksamen er for hård bemær-
kede han, at det er svært for studienævnet at blande sig i. NS medgav, at 
faget er mere læseorienteret end øvrige fag, og at det derfor også er kan ac-
cepteres, at faget har et større pensum end øvrige økonomi-fag. Han tviv-
ler dog stadig på, at dette sideantal holder i hele faget. Hans bekymring er, 
at pensum som det er formuleret lige nu, muliggør at eksamensbelastnin-
gen igen bliver for høj. AK svarede hertil, at det er svært at se, at pensum 
er for stort på basis af det i fagbeskrivelsen beskrevne pensum. De stude-
rende må ikke regne med, at de kan læse et fag op lige inden eksamen. De 
bliver nødt til at fordele arbejdet over hele semestret. NS svarede hertil, at 
det de studerende ikke føler, at de bliver testet i det, som de forventer at 
blive testet i. Det er det, de ønsker at få ændret på. AK påpegede, at man 
ved eksamen tester om de studerende lever op til læringsmålene. Hvis ek-
samen ligger ud over dette, kan der være tale om, at blive testet i noget 
som man ikke forventer. MS tilføjede, at pensum før var for stort, og nu er 
pensum skåret til. Studienævnet holder øje med, om ikke pensum nu mat-
cher med det, som der bliver spurgt ind til ved eksamen. Vi må se hvad for-
årets evalueringer siger. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
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3102: Logistics and Optimisation – valgfag 5 ECTS 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændringer i indhold 
- Ændring i varighed af eksamen 
NS spurgte ind til årsagen til, at eksamenstiden ændres fra 2 til 3 timer. 
MBJ svarede hertil, at det nok bare er fordi, at eksamen så svarer til 3611: 
Programming in Quantitative Economics. Så vælger de studerende ikke 
valgfag ud fra længden af eksamen. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

3611: Programming in Quantitative Economics – valgfag 5 ECTS 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Små ændringer i indhold 
- Ændring af underviser og kursusansvarlig 
Det er fint at gennemgå problemstillinger med matematiske løsninger, 
men underviserne bør mindes om at sørge for at få det koblet til R. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

3805: Topics in Economics and Management 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændring af kursusansvarlig 
- Skal det også være muligt at vælge vejleder fra MGMT? 
Det sidste punkt behandles sammen med de øvrige Topics under kandidat-
uddannelsen. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Bachelor's Project 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændring af kursusansvarlig 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

Metode og Videnskabsteori - 2. semester 
- Primært læringsmål og ellers smårettelser 
RS oplyste, at der siden fagbeskrivelsen er lavet er skiftet en underviser. 
Michael Bang Petersen er skiftet ud med Lasse Laustsen. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Offentlig ledelse - 4. semester 
- Primært læringsmål og ellers smårettelser 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 
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Bachelor's Project - 6. semester 
- Ændret i opsætningen af kvalifikationsbeskrivelse 
- Ændret i kursusansvarlig 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

Kandidatuddannelsen 

Fagene 6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions og 5419: Behavioural 
Economics and Finance er begge august-fag og behandles sammen med fagudbuddet 
for E 2021, som besluttet på studienævnsmødet i august. 

Economics of Business 
4227: Dynamics of Negotiations (10 ECTS) 
- Ingen ændringer 
- Kvalifikationsbeskrivelsen skal opdeles i viden, færdigheder og kompe-
tencer, hvis faget skal udbydes. 
EC bemærkede, at der er et godt fag, som han har indtryk af, at der er flere 
studerende, som gerne vil tage. NS bemærkede, at i hans omgangskreds 
har flere brugt dele eller flere elementer efter de er færdige med uddannel-
sen. Han vil ikke anbefale, at studienævnet tager det ud, selvom det afviger 
fra uddannelsens profilering. MBJ påpegede, at det giver problemer på 
sigt, at de forudgående kurser ikke længere eksisterer. BSR oplyste, at der 
var 14 tilmeldte studerende ved sidste udbud. Det er et dyrt fag at køre, når 
det ikke udbydes med undervisere fra ECON. VJUD påpegede, at der sta-
dig er nogle studerende på gamle ordninger, som gerne vil tage det. Det er 
et godt fag af koble med f.eks. Empirical Human Research Management. 
AK foreslog, at faget udbydes ved dette fagudbud, men at det til næste år 
genoptages, hvorvidt det skal udbydes, da forudsætningsfagene bortfalder. 
Studienævnet besluttede, at faget udbydes for sidste gang ved fagudbud 
F21. I kursuskataloget påføres, at det er sidste gang kurset udbydes. MS ta-
ger kontakt til underviserne. Da det er et fag, som er populært blandt de 
studerende, bør det overvejes om faget eventuelt kan re-designes. EC oply-
ste, at han har haft faget. Han vil vurdere, at det er muligt at redesigne 
kurset, så det passer i den nye profil. BSR bemærkede, at det ikke er opti-
malt med så små hold. På de nye årgange er det idéen, at MGMT ikke læn-
gere skal varetage undervisning på Oecon. 
Det blev besluttet at godkende fagbeskrivelsen i sin nuværende form, men 
at det skal angives i fagbeskrivelsen, at dette er sidste udbud af faget. 

5247: Transnational Management (P) (10 ECTS) 
- Kvalifikationsbeskrivelsen skal opdeles i viden, færdigheder og kompe-
tencer, hvis faget skal udbydes. 
- Ændringer i indhold 
- Mindre ændringer i forudsætningsaktiviteterne 
- Ændring af antallet af lektioner 
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Det blev besluttet at godkende fagbeskrivelsen i sin nuværende form, men 
at det skal angives i fagbeskrivelsen, at dette er sidste udbud af faget. I øv-
rigt gælder de samme kommentarer som for 4227: Dynamics of Negotiati-
ons. 

Accounting 
Ikke flere fagbeskrivelser til behandling fra dette fagområde 

Finance 
4347: Derivatives (samlæses med CM FIN) 
- Kernefag på driftsøkonomi 2017  og 2019 studieordningerne 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

5361: Macro Finance 
- Nyt fag – kernefag 
NS spurgte ind til årsagen til, at faget er registreret som driftsøkonomisk.  
BSR svarede hertil, at faget både er drifts- og nationaløkonomisk, men sy-
stemet kan kun registrere en af delene. Hvor vidt det er det ene eller det 
andet, er kun relevant for studerende på ældre studieordninger. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Economics 
Micro 
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS) – genbehandling 
- Der er sat en begrænsning på projektrapporten ved reeksamen 
- Der er lavet enkelte ændringer i teksten 
- Der er ændret i deltagerbegrænsningen 
VJUD oplyste, at Oeconrådet har talt om, at studienævnet bør være op-
mærksomme på, at det er en ret stor årgang af studerende, der starter på 
specialiseringen i politik og økonomi. RST svarede hertil, at der er taget 
hensyn til det i den nuværende deltagerbegrænsning. Der er plads til ca. 5 
oecon’er udover de studerende på specialiseringen i politik og økonomi. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS) – genbehandling 
- Eksamen er ændret til 4 timers skriftlig eksamen 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

6454: Behavioural Consumer Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advan-
ced Microeconomic Theory) – genbehandling 
- Eksamen er ændret til 4 timers skriftlig eksamen  
AK oplyste, at der er en fejl, at der i fagbeskrivelsen står, at eksamen skal 
være 4 timer. Det skal rettes til 2 timer. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
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Macro 
4542: Monetary Economics (10 ECTS) 
- Kernefag 
- Opdateret kvalifikationsbeskrivelse 
- Opdateret beskrivelse af indhold 
- Ny underviser 
- Ny beskrivelse af undervisningsform 
- Reeksamensform? 
- Ændring i litteratur 
Der skal følges op på, om reeksamen er den samme som den ordinære. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Econometrics 
4118: Business Data Analysis (10 ECTS) 
- Kernefag 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Ændringer i indhold 
- Ændring af eksamensform fra skriftlig med efterfølgende mundtlig til 
mundtlig med obligatorisk opgave 
- Hvad gør studerende til reeksamen, hvis de ikke har afleveret obligato-
risk opgave? 
- Ændring af litteratur 
Studerende må ikke udelukkes fra at deltage i reeksamen, hvis de ikke har 
afleveret den obligatoriske opgave. Derfor skal de gives en ny frist til at af-
levere den obligatoriske opgave inden reeksamen. Opgaven må gerne være 
den samme. MLT kopierer ordlyd fra 3620: Econometrics 1 vedrørende 
forudsætningsaktiviteter til reeksamen, da den har de samme præmisser. 
MBJ underretter underviseren. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Mindre ændringer i indhold 
- Ny underviser 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Små ændringer i indhold 
- Ændringer i litteratur 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

6652: Advanced Econometrics (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
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- Tilføjelse af litteratur 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

Topics 

For alle nedenstående topics gælder: 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændring af kursusansvarlig 
- Skal det også være muligt at vælge vejleder fra MGMT? 

Studienævnet debatterede, hvorvidt det skal være muligt at vælge en vejle-
der fra MGMT. Det er stadig relevant for nogle af de studerende, og der vil 
også være oecon.-relevante topics, hvor det vil være hensigtsmæssigt med 
en vejleder fra MGMT. Referencerne til institutterne fjernes, men mulighe-
den for at vælge en vejleder er stadig til stede af hensyn til de igangvæ-
rende studerende på studieordninger fra før 2020. Behovet vil dog med ti-
den blive mindre, når de studerende ikke længere møder undervisere fra 
MGMT i løbet af uddannelsen. 

4805: Topics in Economics and Management - 5 ECTS 

4810: Topics in Economics and Management - 10 ECTS 

5831: Topics in Economics and Management - 10 ECTS (P) 

6860: Advanced Topics in Quantitative Economics - 10 ECTS 

6871: Topics in Pre-PhD Economics and Management - 10 ECTS (P) 

Alle ovenstående fagbeskrivelser blev godkendt uden yderligere kommen-
tarer. 

Project-based Internships 

For alle nedenstående Project-Based Internships: 
- Ændring i kvalifikationsbeskrivelsen 
- Ændring af kursusansvarlig 

4871: Project-Based Internship - 10 ECTS MSc & MA 

4872: Project-Based Internship - 15 ECTS MSc & MA 

Project-Based Internship for Public Policy - 10 ECTS 

Project-Based Internship for Public Policy - 20 ECTS 
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Alle ovenstående fagbeskrivelser blev godkendt uden yderligere kommen-
tarer. 

Specialer 

BSR spurgte ind til, hvor vidt de studerende ved gruppespecialer behøver 
at angive hvad de hver især har skrevet, når der er en mundtlig udprøv-
ning. MLT følger op på, om det er et krav, at det står der, og ellers vil det 
blive slettet. 

IMSQE Master's Thesis 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

Master's Thesis 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
NS spurgte ind til sprog vedrørende specialet. Umiddelbart er der ikke 
sammenhæng mellem hvorvidt der skrives og forsvares på henholdsvis en-
gelsk og dansk. Studienævnet besluttede, at udgangspunkter er, at specia-
let skrives på engelsk, da uddannelsen er på engelsk, men der kan laves af-
taler med vejleder om at skrive på dansk. 
Fagbeskrivelsen tilføjes teksten: “The Master's thesis can be written and 
defended in Danish if the student has been assigned an adviser who 
agrees.” Dette er er også den formulering, der anvendes vedrørende sprog 
på specialer på cand.merc. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Speciale PolØk 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Ændring af kursusansvarlig 
RS påpegede, at det i mange tilfælde giver bedst mening at skrive speciale 
på specialiseringen i politik og økonomi på dansk, så det er vigtigt, at mu-
ligheden også forefindes her. Denne fagbeskrivelse tilføjes den samme 
tekst som ovenfor. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

4. Fagklynger på kandidatuddannelsen Forår 2021 
Der blev fremlagt et udkast fra MS. MS forklarede, at der er tale om et ite-
rativt udkast, som han forventer vil blive ændret i flere ombæringer. 
Grundtanken er, at have så store klynger som muligt, men at de samtidig 
skal kunne håndteres. Ved 2 klynger er der for mange fag i hver klynge. 3 
klynger er passende. Han har taget udgangspunkt i, at de 2 obligatoriske 
fag på specialiseringen i politik og økonomi skal i samme klynge. Derud-
over har han skelet lidt til progressionen, og at det skal være muligt for de 
studerende at tage 4000-fag i første runde.  
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Studienævnet debatterede, hvad det grundlæggende er, der skal opnås ved 
klyngeinddelingen. RS fremhævede, at de studerende på specialiseringen i 
politik og økonomi bør have et bredere udvalg af valgfag sammen med de-
res obligatoriske fag, end det de får i MS’ udkast. 
De studerende oplyste, at de også har lavet et forslag til klyngefordelingen. 
NS oplyste, at principperne bag deres forslag er, at prøve at balancere 
drifts- og nationaløkonomi. De har forsøgt at tilgodese flest mulige retnin-
ger. VJUD oplyste, at de har forhørt sig blandt de studerende, hvem der 
ønsker at tage hvilke fag, og de har lyttet til deres medstuderendes ræson-
nementer bag. 
Studienævnet besluttede at fortsætte debatten på næste studienævnsmøde 
ud fra de studerendes udkast. 
MS oplyste, at han har anmodet om en oversigt over, hvilke typiske fag-
kombinationer de studerende tager i forhold til klyngeinddelingen for E21. 
 

5. Mulige aftaler om udveksling på Økonomi og på Politik og 
Økonomi 

Der blev fremlagt en liste med nye universiteter, hvor de studerende kan 
tage på udveksling. AK bemærkede, at det er nogle udemærkede steder, 
der er kommet på listen. MS oplyste, at listen er blevet til i samarbejde 
med Det Internationale Kontor. Listen er tænkt som den næste liste og 
ikke den endelige liste. Hvornår der kan laves en endelig liste afhænger af 
bemandingen på Det Internationale Kontor.  
RS oplyste, at PolØk har fået to særlige pladser i Rom, to i Mannheim og 
der er forhandlinger om pladser på KU Leuven. Det specielle ved disse 
pladser er, at de studerende kan tage fag både på økonomi og statskund-
skab, så poløk’erne kan få noget der går på tværs og ikke kun enten inden 
for økonomi eller statskundskab. De pladser, der hidtil har været, kan sta-
dig søges. RS har vurderet, at der nu er pladser nok til at dække efter-
spørgslen på uddannelsen. Der bliver ikke fundet flere pladser i fjernøsten, 
da der opleves en del kvalitetsproblemer. Der er flere steder i Europa med 
gode universiteter, og RS vil ikke presse mere på, for at finde flere poløk-
pladser. Døren er dog åben, hvis der er forslag til yderligere. IGRH bemær-
kede, at udvalget nu ser fint ud. 

6. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne  

MS oplyste, at han har fået en henvendelse fra en underviser, der oplyste, 
at der er nogle eksamener på august-fag, som påvirker semesterfagene ne-
gativt. AK oplyste, at han har bemærket i evalueringen af hans august fag, 
at nogle studerende ønskede eksamen før semesterstart. Det er en ny pro-
blematik, som vi ikke har oplevet før. RS påpegede, at eksamen for august-
fag skal være slut, når semesteret starter. På statskundskab planlægges 
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det, således, at undervisningen kører i 3 uger, og der er eksamen i 4. uge. 
Typisk undervises der 45 timer og planlægges med, at de studerende har 
læst forud for kursets start. VJUD bemærkede, at der er forskel på om ek-
samen ligger i starten af semesteret eller om det er sidst i 2. uge af seme-
stret som i år. AK oplyste, at det giver nogle udfordringer, hvis kurserne 
skal begynde før, da de så vil blive opdelt af undervisningsfri i juli måned. 
Så er det næsten kun muligt at planlægge fag på 5 ECTS. Især projektfag 
har planlægningsmæssige udfordringer. RS påpegede, at det er en kvali-
tetsudfordring, hvis vi lægger for mange ting oveni hinanden. Det må løses 
ved at starte tidligere. Det kan eventuelt starte tidligere, ved at der lægges 
en læseplan op tidligere og de studerende må læse pensum forud. MBJ fo-
reslog, at studienævnet kunne prioritere fagene. Der er nogle fag, der er 
mere velegnede end andre til intensiv undervisning i august. RS medgav, 
at der er fag, der egner sig bedre end andre. Der er også nogle eksamens-
former, der egner sig bedre end andre. En del studerende bruger august-
fag til at supplere op. AK spurgte ind til, om det bare er noget som er der i 
år, eller er det er noget vi af en eller anden grund ikke har opdaget før nu. 
RS oplyste, at underviserne på Statskundskab reagerer på problematikken. 
Han er ikke klar over, om problemet har været der tidligere, men at under-
viserne bare ikke har reageret på det.  
VJUD tilføjede, at de studerende er glade for fleksibiliteten ved augustfag 
og de er også glade for indholdet og udbyttet af fagene. 
Underviserne vil forsøge at rette kurset til, så der er flere timer i starten og 
eksamen lægges på et tidligere tidspunkt.  
 
MS lagde op til at tale om livestreaming af undervisning. Hans indtryk er 
at både studerende og undervisere kæmper så godt de kan. VJUD oplyste, 
at der blev talt om det på gårsdagens Oeconrådsmøde. De overordnede 
indtryk er positivt. Der er nogle enkelte udfordringer med undervisere, der 
har tavlen et sted og mikrofonen et andet sted, men det bliver ofte rettet, 
når de studerende gør opmærksom på det. De studerende gør selv deres 
underviser opmærksom på det. Oeconrådet har ikke haft så meget kontakt 
med de yngre studerende, så de har svært ved at vurdere, hvordan de tager 
imod det. De studerende vil gerne give en opfordring videre til undervi-
serne. Hvis de har mulighed for at optage undervisningen og lægge det på 
BlackBoard, så vil det være en stor hjælp for de studerende. Det behøver 
ikke at ligge der længe; bare 3-4 dage, så man har mulighed for at genbe-
søge forelæsningen, hvis man bliver i tvivl om noget. MS oplyste, at det op 
til den enkelte underviser, om de vil gøre det. AK oplyste, at han savner en 
cloud-løsning, da det fylder meget at oploade. Desuden tager det lang tid at 
konvertere. VJUD oplyste, at en af underviserne optager undervisningen 
direkte i Zoom, og lægger det ud, så man kan gense det. BSR påpegede, at 
man ikke kan tvinge nogen til at lægge det ud. MS vil forhøre sig ved de 
undervisere, der lægger det ud, angående hvilken metode de bruger til det. 
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Nogle undervisere er meget imod det, men man kan godt sige til dem, at de 
studerende synes, at det er en god idé. Så er det op til underviserne selv, 
om de vil lægge optagelser ud. 
 
De studerende oplyste, at der sidder studerende rundt omkring, som har 
det svært, fordi de ikke er i en læsegruppe. Corona gør det vanskeligere at 
finde sammen med andre. AK foreslog, at man kunne bede underviserne 
om at spørge de studerende, om de har en læsegruppe og hjælpe de stude-
rende med at finde sammen. MS vil opfordre underviserne til at skrive en 
mail til de studerende og til at hjælpe dem med at finde læsegrupper. 
 
RS oplyste, at på Statskundskab (ikke PolØk) oplever de et stigende antal 
studerende, som er med hjemmefra, også selvom de kan møde op fysisk. 
Han spurgte ind til, om det også gør sig gældende på økonomi. VJUD oply-
ste, at nogle studerende gør sådan. Der er fag, hvor man skal skrive sig op, 
for at komme til fysisk forelæsning. Disse fag bliver hurtigt fyldt op, så in-
teressen for onsite-undervisning er der. Der er også studerende, som er 
bange og derfor bliver hjemme. Hun har ikke indtryk af, at de studerende 
bliver hjemme, fordi det er mere komfortabelt. RS oplyste, at han er be-
kendt med, at der er online-hold for de studerende, som er særligt sårbare 
bl.a. på HA. AH oplyste, at der ikke er så mange på onlinehold, fordi de er 
nervøse eller sårbare. Det er mere, fordi de er omgængere og ikke må fær-
des sammen med de andre. RS bemærkede, at forespørgslen var for at føle, 
om de studerende foretrækker sofaen frem for auditoriet, men det tyder 
det ikke umiddelbart på. 

7. Eventuelt 
De studerende oplyste, at de har nogle emner, som de gerne vil drøfte med 
aftagerpanelet. Det første emne handler om flere sommerfag, eventuelt fag 
gennem Summer School. Studienævnet fandt ikke, at aftagerpanelet er det 
rette forum at tale om det emne i, men det kan drøftes i studienævnet på 
næste møde. Derudover vil de studerende gerne høre ind til, om det er mu-
ligt, at lave en samlet koordinering af virksomheder, som har specialeplad-
ser, eller som gerne vil have specialestuderende. De vil også gerne høre om 
muligheden for at virksomhederne melder ind med emner til specialet. 
Punktet bliver sat på dagsordenen til mødet i aftagerpanelet. 
 
MLT oplyste, at der kommer et nyt valgcirkulære 16.-18. oktober til det fo-
restående universitetsvalg. Der er kandidatanmeldelsesfrist 19. oktober 
klokken 9.00 til 23. oktober kl 12.00. RS oplyste, at Institut for Statskund-
skab indstiller Professor Peter Bjerre Mortensen som ny studieleder for 
politik og økonomi. VJUD oplyste, at hun af private årsager kommer til at 
trække sig som studienævnsmedlem inden for det næste stykke tid. En af 
suppleanterne vil overtage. 
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8. Næste møde 
Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 12.30-15.00. Studienævnet ser meget 
gerne, at mødet bliver afholdt fysisk. 


